
 

 

كىێشهپ

 یزماو ەصەر ل یگەری مار  یهاوی،ج ێهیزماه ەمى و  یىگیزي زماوى ئ   

 ەمى و  یػزماوى مىرد ێهێغخىوە،ج یهاهذاج ەجەوەماوىه ۆربەيز 

 ەوەيئ ییە،ه ەدەر ب یگەرییەمار  ەمل یهاهییەمانج ەزماه ۆربەيز 

 ەو زاراو  ەوع ەمارهێێىاویب ەڕۆژ ب ڕۆژ  ەل ێبیيینردهەج ێگەيج

 ەهەڵنغاهە،ل ڕووی مىرددا  جامی ڕۆژاهەي ەزماوىل یىگلیزییەمانئ

 ەوەيو لراه ەدواوەب 1991 ڵیصا ڕاپەڕینی ەدوایل یاردەیەظد ەمئ

 ە،لردوو یادیز  یادادوه ەڕووي مىردي ب ۆمەڵگەيم یاجري ز 

 ەل یىگلیزي ئ ەحىباب ىذوىێو خى  ێذانپاظ گرهگى پ ەجایبەحىب

 ەمى و  ینە،د ۆماری ه ۆمەڵێوم یبىوو ەگەڵل ێىذهگەمان،خى 

 یاردەی. دۆمەاڵیەحیو م ەلىەلۆژیج ی،ئابىور  یاس ی،ص ۆماری ه

 ەر ص ۆ و قازاهج  ب ەزیانل ییەه ەدەر ب یىگلیزی ئ ەيوع ەرگرجنیو 

 ێژیىەوەکەمانجى  یغاویهاوه ۆهگەیەعەوەص ەمل ی،زماوى مىرد

 یزییەئيىگل ە)وع ەل یخییەبر  ە. کەلردوو ەصدىیغاند

 (.یذاکىرد ەزماویل ەکارهاجىوەکانب

 ێژینەوەکەتى یگرنگ 

 ەو هاجى ەرگرجًو  ەربارەيد ێىیضذپ ەمادیمیئ ێژیىەوەيجى  لەمى

و زماوى ئاخاوجنی  ەرهەهگهاو ف ۆ ب یىگلیزییەکانئ ەوع ەوەيهاو 

 یىگلیزي ئ ەیوع یبەجمەهذییجا ەرخضخنید ەروەهاه ییەوە،مىرد

 .یذازماوى مىرد ەهاو ل ەمارهاجىوب

 :ێژیىەوەکەجى  ڕێبازي و  کەرەصخە

 Available online at http://jgu.garmian.edu.krd  

      

Journal of University of Garmian 

   https://doi.org/10.24271/garmian.1002    

          

یداکىرد ەزمانیل ەکارهاتىوەکانب یزییەئينگل ەوش    

  

    

 ساالر فائق مجید

 زاهکۆی گەرمیان، کۆلێجی زاوضذ، بەش ی زاوضتی کۆمپیىجەر

  

     

          

ەپىخت  

جىوەمانب یىگلیزییەئ ە)وع ۆ ب ەل ێژیىەوەیەجى  ئەم  ڕێبازي  ەپێیب ەوڵیذاوەه یە،(ي دایذامىرد ەزماوىل ەمارها

 یغوو پاعان ج ەڕوو بخاج یاوازەمانج ەزماه ێىانه ەیىەهذیو پ یگەری مار  ۆمارەماویه ەصەوى،پ ەصفىو 

 .یەوەمىرد یهاو زماو ەهاجىوهەجەل یىگلیزیاهەيئ ەوع ەو ئ ێىازي و ع ۆرج ەر ص ەجەخراو 

ییەج ێکیباص یەلەم ەوەری ج    یغکج ێیذا( و جەکانزماه ەهێىانل یگەری و کار  ەیىەهذی)پ ەهاوهیغاویب یۆر

ویه یًگرهگتر  ەر ص ەجەخراو   ەوەری ج ەروەها. هەکانزماه ەهێىانل ەو زاراو  ەوع ەخغینیو ب ەرگرجًو  ۆکارەکا

 ێکذێذ،بەمباش پ ەس ێو ل یە(یذاکىرد ەزماوىل ەکارهاجىوەکانب یىگلیزییەئ ە)وع ەهاوهیغاویب ەم،دوو

وعیەکەم ێىەیە،ع ل یاوازی ج ەڕووی ل ەکارهاجىوەکانب یىگلیزییەئ ە:  وعەم. دووەدەبڕیىذال ێکچىونو   ە: 

جىوەکان،ب یىگلیزییەئ  یىگلیزییەئ ە: وعێیەم. صەیەه یمىرد ەيوع ەبەرامبەریاهذال ەک ەکارها

جىوەکان،ب یيذ. لەهێنند ەماري مىرد ب ڕۆعيبیراویزماهىاش و  ەل ەکارها  ەهجاماهەمانئ ەو ئ ەمۆجا

 .ێىاون ه ەدەصتیب ێژیىەوەکەجى  ەک ەجەڕوو،خغخىو
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 ڕێبازی  ەپغذ ب ێژیىەوەکە،جى  ەیاهذویگ ەئەهجامب بەمەبەصتی

 یىگلیزیاهەیئ ەزاراو  ەو وع ەو ب ەبارەثص ەصتراوە،ب ەصنیپ ەصفییو 

 .ییەوەکىرد یهاو زماو ەجەهاجىوه

 ێژینەوەکەتى سنىوری

 ەوع ەو ئ یبەجمەهذیو جا ۆرج یکردو ەدەصدىیغانل بریخییە

 ی زار  ەعێىەب ییەوە،هاو زماوى کىرد ەجەهاجىوه یىگلیزییاهەيئ

 خىاروو. یکرماهج

 :ێنذێذپ ەوەر و دوو ج ەپێغەلییەكل جىێژیىەوەکە

و  ەیىەهذی)پ ەهاوهیغاویب یۆرییەج ێکیباص یەلەم جەوەری 

 ەر ص ەجەخراو  یغکج ێیذا( و جەکانزماه ەهێىانل یگەری کار 

 ەهێىانل ەو زاراو  ەوع ەخغینیو ب ەرگرجًو  ۆکارەکاویه یًگرهگتر 

 یىگلیزییەئ ە)وع ەهاوهیغاویب ەم،دوو ەوەری ج ەروەها. هەکانزماه

 ەمب ێکذێذ،باش پ ەس ێو ل یە(یذاکىرد ەزماوىل ەکارهاجىوەکانب

 ەڕووی ل ەکارهاجىوەکانب یىگلیزییەئ ە: وعیەکەم ێىەیە،ع

 یىگلیزییەئ ە: وعەم. دووەدەبڕیىذال ێکچىونو ل یاوازی ج

. ەیەه یمىرد ەيوع ەبەرامبەریاهذال ەک ەکارهاجىوەکان،ب

زماهىاش و  ەل ەکارهاجىوەکان،ب یىگلیزییەئ ە: وعێیەمص

 یًگرهگتر  ەمۆجایغذا. لێننهەد ەماري مىرد ب ڕۆعيبیراوی

و  ەرەبیزماوى ع ەهەردووب ێهۆڵیىەوەلەل ەيو پىخخ ەهجامەمانئ

 .ەجەڕوووهخرا یىگلیزي ئ

 

 ەكانزمان ێىانن یگەریوكار ەیىەندی/ پیەكەم تەوەری

 ێوو ل ەیىەهذینردنپ ۆ ب ۆمارێنەه ێىاصەداپ ەصادەجریًل زمان

 ێنەزمان ئامراز  ەواج ۆمەڵ،م ەماویجال ێىانه ێگەیغخنیج

 ڕایینردوی ۆب یاخىد ی،هسر ەیامیپ ەیاهذویگ ەمەبەصتیب

 ڕووەوە ەمل ەماردەهێنرێذ،ب ەڵنەوەخ ەالیەنل ڕۆژاهە ی ماروبار 

و  ەیىەهذیپ ێری ئام یً: (زمان گرهگتر ەڵێذد ۆظهاوخ  ەالمص

 ڕۆصەيپ ەمل ەهیاج ەك)زمان ه   ەمیزادەئاد ەیغخنیگ ێح ەیەلتر ل

 ەڵهى ب ەبىوە،ه ۆي و پغهى خ ەبىو ەعذار ب ێنەداو مارل ەیىەهذيپ

 ەوەيو گىاصدى ەصتنب ەیىەهذیپ ۆماري ه ەورەجریًگ

 ەرباڵوجریًو ب یاریتریًد ەل ۆهگەیەوەص ەو ل ە،وبى  یگەرییەلەمار 

 ۆ ب ۆمارێنەه ەل  ەوەيل یخییە))زمان((  بر  ۆ ب ێىاصەپ

و  ەبەصذم ەربڕینید ێىاو پ ەل ۆڤەمان،مر  ێىانه ێنخێگەیغخنیل

 ە. بەیەلترب یانخىاصذ و داواماه ەیاهذوىگ یان ەماهیانئاماهج

 یاوازەمانج ەیىەهذییەپ ۆريج ەرجەم: صینەد ێهىگىزارعد

 ییەماهەوەزماه ەگىزارعخنرده ەهۆي ب ەوەزماه ڕێگەي ەل ەزۆریىب

و  ینیو ئا یاس یبازرگاوى و ص ەیىەهذییەپ ەهمىوهەيل وە،بى 

 .ۆمەاڵیەجیەمانم

 ەگۆعەگیریىل ۆش یخ ۆمەاڵیەجییە،م ەوەرێهیبىوه ۆخۆی ب مرۆڤ

 ێزانخ یىیەحىجىاه ڕۆژگار  ێپەڕبىووىج ەب ەبیىیند ۆیەب ەر ه یەث،ها

  ەمەظعار دروصذ بهاث و، ب یػپاعان گىهذ و دواجر و 

 ەنخاو  ۆمەڵەم ەر ه ەل ێذ،بى ێنەوەپ ەزن و م ەورەگ ۆمەڵگایم

 ۆهێتیزمان و چ  ەجایبەحى، ب ێذب ۆی خ یىملخىر یبەجمەهذییجا

 ەلرێذ،د ەژمار ه ییەمانملخىر ڕەگەزە ەدیارجریًل ەل ەمارهێىاویب

دروصذ بىون  یاوازەمانج ەجەوەه ۆهگەیەعەوەص ەمل ەر ه

: ))وجعلىالم ەفەرمىێ د ەل ە،هاجىو یرۆزداپ یقىرئاو ەل ەروەمى ه

 وقبائل لخعارفىا((    ه
ً
)ومً آًاجه خلق  ەفەرمىێذد ەروەهاععىبا

 ەواجەالضماواث وألارض واخخالف ألضيخنم وألىاهنم(   ل

 یزمان وا یاوازی ج ەل ەژیًد ەوي ز  ۆی گ ەصەر ل ەڵهاهێوخ

 ەو جا ئ ێنبێن،پ یاواز ج ەجەوەيو ه ىەگ ەمۆمەڵەل ەل ێنردوونل

 ێى ه ەل ەگییانئاماد ەڕووی چ ل ەژیً،د ەوی ز  ەصەر ل ەجەواهەيه

 ەیەكو ەجەه ەر ه ڕیغااڵهەي ەوئ ەواج ێژووییەماهذا،م ەرووداو 

 ەر بىووى ه ێرینید ەواهىو گ ێژووەوەبىهى م ەب ەبەصدىەوەد

و  ەصخیید اڵ با ەڕووی چ ل ەلەهەوە،د ڕاصذپغذ  ەجەوەیەكه

 ۆیاهذاخ ەڵەمڕەوي ق ەل ەصەاڵجەوەد ەژمىووىو ه یاس یص ێگەيپ

 ەهذێهیو ه ەیەه یيیانئا اڵدەصتیبا ەهذێنیانه ەیە،ه یاوازییانج

 ۆماراهەظه ەمئ ڕەگەزیػ، ەهاهەثج یاس یص اڵدەصتیبا یانجر 

 ێذ،ب ەرهەمب ەماهذازماه ەهێى ل یاواز ج ەعەي، گ ینردووەوا

جر  ەزماهێهیل انەلەیزماه ەرهەهگیزمان ف ەهذێوه ەوەيب

 ەمایەيبىون ب ۆمار ه ۆمەڵێوم ەوەجر  ەالیەمیل ێذ،ب ەوڵەمەهذجر د

 ەن،دروصذ بن یەك ەصەرل یگەري مار  ەمانزماه ەوەيئ

 ەوع ییەه ەجەوایەكه یچه یزماو ییەداو ەز  ەمئ ەصەر ))ل ەجۆرێوب

 ۆهێتی((  ، چەرهەگرێذو  ێگاهەوەب ێهىزماه ەچەهذل یان ەزماهێول

 ەهگاوێوه ەهذچ ێیپ ەب ێوزماه ەر هاو ه ۆ ب یاویب ەيوع ەرگرجنیو 

 ەصخەیەمید ەالیەنل یاویب ەي))وع یەلەمذا ۆهاغیق ەل ەبێذ،د

 ەو ا، ئەمذدوو ەقۆهاغیل ەماردێذ،ب ەڵنەوەخ یو بچىوم ەمل

 ەقۆهاغیل ەبێذ،فراواهتر د ەمارهێىاهیانو ب ی داخىاز  ەوعاه

و  ڕۆژاهە ەپێىیضتیب ەبًو د اڵودەبىەوەب ەمانوع ۆجاییغذا،م

و  ۆرمف  ەجۆرێوب ەماردەهێنرێً،ب ەڵنەوەخ ۆریىەيز  ەالیەنل

 ەمەظ((   ،بەردەگرن و  یودا یزماو ێى ه ڕەصەهەماوی ەوع  ێىەيع

 ێرەدال ێذ،دروصذ بب ەدوو زماه ەو ئ ەهێىانل ەپەیىەهذیل ۆرێوج

 :ۆماراهەه ەو ئ یًگرهگتر  ەر ص ەیىەبخ یغوج ەوڵذەدەیًه

 یەحیخسما ۆماری / هیەلەم

 : ەکو  ۆرەج ۆراو ج یەجیػخسما هۆکاري 

 یەك ەرص ەچىەوەد ەل ەيزماهاه ەو ئ ەل ەو زاراو  ەوع ەرگرجنی. و ١

و  یمىرد یزماو ەهێىانل ەهمىه ۆ ، ب ەواوىزماه ێزاوىو خ ڕەچەڵەك

 ڕووي  ەل ینییاهەوەهس  ەیەلتر و ل یەحیخسما ەهۆي ب یذافارص یزماو

 ڵىگۆڕیانئا ەمانو زاراو  ەوع ەئاصاویب ییەوە،جىگراف ێگەيپ

هخذ(  ە، زبان ، ژمار  ۆصذد ڕۆعً،) ەن لەبیىید ۆیەب ێىەلراوە،پ

 ەماردەهێنرێً،ب یو فارس  یزماوى مىرد ەهەردوول ەلێنًگ ەوع
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 یذامىرد ەزماوی(دا لڕۆعيبیر) ەيوع ە( لڕۆعً) ەيوع

  ەب ەر ص یو زماوى فارس  یزماوى مىرد ەچىهن ەماردەهێنرێذ،ب

زماوى  ڕۆژهەاڵحی ەمۆمەڵىل ێنًلق و  ێراهیەماهًئ ەزماه ۆمەڵەيم

 یمىرد یزماو یەحی،خسما ەهۆماری ل ە، جگ  ەوروپیئ ۆ ىذیه

  ێنذاماج ەل ەیە،ه یذافارص یزماو ەگەڵل ێیەحىدراوص ەیىەهذییپ

 یە،ئاعنرا ێهیعد ێذ،جرب ێهیزماه ێیدراوص ەل ێو))زماه

 یانبىوه ێنەڵج ەئەهجامىل ەل ەیىەهذییاهەيپ ەو ئ ەلەراهیان،قض

 ەهاوخۆیاهذال ەبێذدروصذ د ۆهخالذم ەهێىاهیاهذا،ل ەیەلتری ب

 (( ڵىگۆڕبنەنئا ەیىەهذیاهەن،پ ەو ئ ەربڕی د ەل ەظوع

واجا  ەماهذا،وع ۆلردوىو گ ەهگىد ەربڕینید ەئاصتیل یگەري . مار ٢

 ۆهێتیو چ ەعێىاز ل ێنچىونو ل ەش یزماهذا هاوب ۆمەڵێوهاو م ەل

 ەپێکهاجەيل ۆهمىهەب ەلرێذ،د ەدیب ەهگەماهذاد ەربڕینید

زماوى  ەهگەماوىد ەهێىانل ەلرێذد ەدیب یاوازي ج ۆهۆلۆژییذاف

زماوى  ێزاویدوو  خ ەب ەر ص ەچىهن ەرەبیذا،ع یو زماو یمىرد

 ۆ ب ەهگەماهذاد ەل ەعێوب ەربڕینید ەڕووی ل ەجایبەحىب یاوانج

/ؼ/، /ر/، /ض/، /ط/، / ظ /،  یخەماوىپ ەل ەریەكه ەهمىه

 ەروەهاه ەمارهاهێنرێً،ب یذازماوى مىرد ڕێىىوس ی ەل ەاڵمب ەن،ه

 ە/، لڤ/پ/، /چ/، /گ/، / یخەماوىپ ەل ەریەكه ێچەواهەوەپ ەب

نرێً،هاه ەمار ب ەرەبىزماوى ع ڕێىىوس ی ەو ل ەنه دیذازماوى مىر   ێ

 ێگاهەب ێهیزماه ەدەهگەماویل ەڕەدانباو  ەو ل ەواهەمان))زماه

 ڵێهیجر مىا ەواجامىب ،ەبیضترێًد ینەوەزماوى دا ێڕوەيپ ەبۆجەيل

 ەروەك)ر( ه ەهگید ەرەجاداص ەل ەلرێذد ەرەبیع ێری مىرد ف

 ەبیىیند ەربۆیە(( ، هەوەهاماج ییانو ج ێخەگىێ )ش( د ەهگید

 ی،هاو زماوى مىرد ێخەد ەرەبییەوەع ەزماویل ەیەكوع ێوماج

 یاصاي ەلەگەڵل ەبىوبێه ەهگێود ەرەبیەلەداع ەوع ەل ەگەر ))ئ

 ۆڕاهێهیگ ەوەئ ڕێنىەلەوجبێ یذازماوى مىرد ۆهەجیهیف

 ێر ژ  ەلەوێخەد ۆرجار ز  ەرگیراوەلەو  ە((  ، واجا وعەصەراداهێنراوەب

)ظالم(  ەيوع ەل ەكو  یەوە،زماوى مىرد ی از ەهگضد یگەرییمار 

 ەرجەصخە( بڵم)زا ەب ییەوە،هاو زماوى مىرد ەجەهاجىو ە،ل

 ەردووه ەهێىانل ەهگەماهەد یاوازي ج ەهۆی ب ەمەظئ ەکرێذ،د

 ەيزماهاه ەو ئ ەهێىانل ەهگەماند ۆڕاوىگ ڵەحى. خاەلەدازماه

 ەوەئ ۆ ب ەمەظئ ەمترە،ل ەواهینزماه ێزاوىخ ەیەكب ەصەر ل

 ەدادوو زماه ەو ئ ەهگەماوید ەهێىانل ەهسیهایەحىل ەگەڕێخەوەد

 ەقضەپێنەراویب ینه ۆ هام ەربڕیيیاند ێىازي ع ەچىهن ەیە،ه

 ەرهەهگف ەڕێگەي( لJungle) ەيوع ەهمىوه ۆ ب ەلە،زماه ەردووه

 ەاڵمب یەوە،مىرد یهاو زماو ۆجەهاج یىگلیزییەوەئ یزماو ێژەيو و 

،  ینه ۆ مىرد هام ىێىەري خ ەب ەهگەماوىد ەوەيئ ەخىلمیب ەلەوع

 ەئەصخەمو ب ەرگرجىوەو  یمىرد ەیەمىوع یمای( صەهگەڵ)ج ۆیەب

 یىگلیزییە،ئ ەیەوع ەمئ ەبهاث ل ەوەب ەصذه ەجىاهێذد ێومىرد

 ەلە،وع ەرگرجنیو  ەصەر ب ۆر ز  ەیەمىماو  ێپەڕبىووىپاظ ج ەجایبەحىب

 ەل ەماڵەیەنبى ەو ب ەر ص یىگلیزي و زماوى ئ ی)زماوى مىرد ەچىهن

 ێومىرد ەمىوه ەماجێنذا،هاصراون(   ل ەوروپیئ ۆ ىذەهیب

 یمىرد ەیەمى( وعە)غاب ەيوع ەل ەماثد ەوەدرك ب ەئاصاوىب

الي  ەبەرئەوەل ییەو مىردي ه ەبىەڕەجذا)غ( ل یتیپ ێیەيپ ەو . بییەه

بىووى  ۆ هام ەل ۆرێوو ج ۆهالرێذگ ەئاصاوىمىرد زماهان ب

 ڕوون  ۆن بەوەمائ ۆهگەیەوەص ەمل یارە،د ێىەپ ەمڕووەوەل

 ڕەچەڵەمی ەمانه ەب ەر ص ێهیزماه ەل ەیەكوع ەر ه ەبێخەوەد

ماث  ێپەڕبىوویج ەپێیب ەلەماهەوەهاو زماه ێخەب یمىرد یزماو

 ەوەيئ ەبێب ەردەگرێذ،و  یىکىرد ۆهۆلۆژيف ۆرمێکىف ەلەوع

 ۆ ب ڵەجەخا ەمئ ەاڵمب ێذ،بنر  ەلەیػوع ۆهۆلۆژيف ەصخهاری د

 ۆهۆلۆژيف ەئاصتیل ەصخهارینردند ەبێب ەرەبیع یزماو

 ەگەڵل ەگەرچی( ئەج)خ ەيوع ەهمىوه ۆ ب ەگىهجاوە،ه

 ێمەئ ەاڵمب ەماردەهێنرێذ،ب ەزماهەلەمانل ەوەمىرد یضالمبىوویئ

 ۆجاییم ەوەب ەلەباص ێرەوە. لەرەبییەع ەلەوع ەزاهیند ەئاصاویب

و،  یاواز زماوى ج ەل ۆر ز  ێجگار ئ ەیەمىبىووى ژمار  ەل ێذەهێىین،پ

 ۆڤىمر  ەرهجیص ۆڤایەحى،مر  ەرجەمص ۆ ب هێوزما ەجال ەبىووىه

 .  ەلردوو ەریوخ یری و ب ڕالێغاوە

 ینیئا ۆكاری/ هدووەم

 یيیین،ئا یڕوباوەڕی ب ەنخاو  ەجەوەمانه ۆری ز  ۆربەيز  ەوەيئ لەبەر 

 ێنهاجەيپ ەماویگرهگ ەمۆڵەلەل یەلێنە یًئا ۆیەب ەر ه

 ۆمەڵگایەلذام ەهەمىو))ل یًئا ەبگر  ەجەوەیەك،ه ەر ه ۆمەاڵیەحیم

 ەل یىییەمانئا یاوەپ ەیە،ه ەرچاویانب ەصەاڵحىو د یگەری مار 

 ەیە،ه یانباع پێغیىەیەمى ێمەدائ ۆمەڵگايم یادەوەري و  ەصذه

(( ، ەزماه ەصەاڵجەظ،د ەمئ ەبەصخەماوىم ەیاهذویگ ێری ئام ەجال

 ەڕاوي هىصراو و پ ەقىد ەویخاو  یگەرەمانمار  یىەئا ەل ەعێوب

 ەجەوەیەكه یارینراوي د یزماو ەب ەل ەخۆیاهًب یبەثجا

 ییەمانئاصماه ەو هىوصراو  ێب))لخ ەواج ەجەوە،هىوصراوه

 ینیئا ۆهمىوهەهىوصراون (( ، ب یاواز ج ەزماهێهیب ەریەلەیانه

 ەزیىە،خاوەوىداب ۆڤایەحىمر  ەمىوه ۆ ب یيێنەئا ەل یضالمئ

 .ەجەوەهىوصراو  ەرەبیزماوى ع ە، ب ەو قىرئاه ەكو  یرۆزي پ ەڕاوێهىپ

 ەرەبییە،زماوى ع یرۆزدا)قىرئان(ي پ ەل ەمارهاجى ب یزماو هەرچەهذە

مىرد، فارش،  ەمى و  ەن،ه ەوي ز  ەر ص ەجەوەيه ەیاند ەاڵمب

و،  یضالمًئ یروباوەري ب ەڵگری و ه ینه ەرەبع ەجىرك،...هخذ ،ل

 ێگەیغتنو ج یىییەمانئا ەرصدغەصرووث و پ ەهجامذاوىئ ێىاو پ ەل

 یان ڕاصخەوخۆ ەعێىەیەمىب یرۆز،و قىرئاوى پ یًئا ەمايبى ەل

 ۆ دا، ب ەرەبىزماوى ع ەگەڵل ەریەلنەوجيیانب ڕاصخەوخۆ ها

و  یگەري مار  ەل ەعێوب ەرەبىزماوى ع ێرەعەوەل ەبێذدروصذ د

  ێذەهێلێذ،ج ینەداد ەماوىزماهاه ەصەر ب ۆی خ ەژمىووىه

 ەجر، ل ەجەوەماوىه ەواوي ج ێىەيهاوع یػمىرد ێىەهذەدا،ه لەو 

 یىییەماهذ،ئا ەرلەو ئ ەرصدػو هسا، پ ەصمر  ڕێى  ەهجامذاوىماحى ئ
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 ەكو  ەباث،د ەرەبیع یزماو  ەيوع ەیاند ەمارهێىاوىب ۆ ب ەهاپ

،  ەرفترەو ص یعخیهاف،دوعا، ئ ەیەمىم،ج ەمرە،ع ەج،خ ەماث،)ز 

 ینیئا ەروەها.. هخذ(. ه ەڕوو ع ێر و ، خ یداثقىىث و ، حضب

 ەهاوي ب ێبێنذالخ ەچىارچێىەيل (ۆن م یۆهاوى) ەزماویب ەصیحیم

 ەگەرچیئ ەمىردل ەعێوب یارە. دەجەوە( هىوصراو یرۆز پ ەرجىمی)پ

واي  ەمەظئ ەصیدین،م یروباوەڕي ب ەڵگری بً ه ەمیىەظل

 یزماو ێى ه ێىەب یىەئا ەو ئ یبەجییەماوىجا ەزاراوەل وەعێب ەلردوو

 ۆلیهىماج ڵێضايم ەلە)ل یىاڵ)پاپا(، مارد ەمى و  ییەوە،مىرد

 (ەعەیەق ەرزيب ەیەمىپل ڕۆماهیذا

 ەكنەلۆجیاو ت ڕاگەیاندن/ سێیەم

 ەو،ل ێىیضتیپ ەپێیب ۆر جا ز  ەمل ەوي،ز  ەر ص ەماوىزماه هەمىو

 ێگاهەب ەيوع ەب ێىیضدیانپ ۆژاهەیاهذار  ەماوىمار  ڕایینردوى ێىاوي پ

 ەاڵمىو   ۆي خ ەنهاج ەب ییە،ه ەوەيجىاوضتی ئ ێوزماه یچه ەبێذ،د

 ەرەصخەو، ل ەوەبذاج ەردەمەلەيو ص یانژ  ێراماوىخ ۆڕاههارییەگ

 ینداب ێذاویضخییەماوىو پ ەمانبىار  جەواوي  ەب یبەثجا ەيو زاراو 

 ەردەمىەصب ەل ێضخادا،ئ ەروەختیص ەل ەجایبەحىبهاث، ب

 ەصخنردەماند یاصیەص ەصىىر ێنغهاهذوىو،   ج یهاهیبىونج

 یمچەه ەزماهێهیب ەبىو یىگلیزي ئ یزماو ێىەهذەعذاه ەمل ە،هاصراو 

 ەو ))وع ڕووەیغەوە ەمل ەلىەلۆژیا،ج ەجیاجیاماویبىار  ەرمیف

 ەماوەیەمیل ەجەوە،گرجىو یص یمىرد یزماو یىگلیزی ئ ەيوزاراو 

 ۆبایل،و م ەهخەرهێذو ئ ۆمپیىجەر م ەكو  ێ هى  ەلىەلۆجیایج یمىرح

 ەلەلەماهەو زماه ەرهەهگیهاو ف ەجەهاجىوه ە،وع ەیاند

و  ڕۆعيبیران ەجایبەحیب ەڵهی،خ یزار و زماو ەر ص ەوجىوهەجە،ل

زاوضذ و  ەلرێذد ۆیەب ،((  ەهجالو و گ ینیچ ەواهیغذا،ئ ەهاو ل

 ۆڕاههارییپغذ گ ەرەلییەماوىص ەهۆمارەل ەیەلێوب ەلىەلۆجیاج

 ۆڕەماوىج ەجایبەحىب ێذ،دابنر  ەماوىوع ەوەيزمان و گىاصدى ەل

 ەیطف ەكو  ۆمەاڵیەجییەماوىم ۆڕەج ەهاویغیاهذاو ل یيخەرهێذئ

 ەوع ەخىاصخنیل ەیەه یانگرهگ ەڕۆڵیهى...هخذ، لیخەربىوك و جى 

و  ەوع ەهذیًچ ۆیەب ەر .  ه ەوەجر  ەماوىزماه ەل یاوىي بەو زاراو 

 ەل ییەوە،زماوى مىرد ێى ه ەجەجىوهها ەلىەلۆجیاوەج ەڕێیل ەزاراو 

 یان ەمارهەدەهێنران،ب ەمەوبەر ل ێوصال ەهذچ ێػو پ ڕابردودا ەل

ئاد،  ەیضبىوك،، ف یو)چاث ، ال  ەمى و  ەبینران،د ەگمەند ەب ۆر ز 

 .ێیاهەنهى  ەزاراو  ەو ئ یاري د وهەيهمى  ەجاگ...هخذ( ل ۆلنردن،بل

 ۆیانخ یزماو ەصیاصەحىو گرهگى ب ێغنەوجىونپ  اڵجاهەيو  ئەو 

 ەلەيزماه ەرژەوەهذيب ەيئاراصخ ەب ڕادەیەكجا ەجىاهً، د ەدەند

 ەژمىووىو ه یهاهگیرییج یگەري مار  ەمنردهەوەيو ، ل ۆیانخ

 ەاڵمب ێسن،بپار  ەلەیانو، زماه ەڵبگرن ه ەهگاو ه ینە،د ەماوىزماه

  ێضخائ ەچىهن جرە، ۆرێهىزماوى مىردي ج ەب ەبارەثص

و ، زماوى  ەماردەهێىذرێ فراواهتردا ب ێهىبىار  ەل ەلىەولۆجیاج

 ەمارهاجىوەب ەو گىزارعخ ێماواجادار و ه ێىەيو  ەل ۆي خ ەل ەئاماژ 

 ییزماوى ئاصا ێگەيج ەبیيێخەوە،د ەبىار  ەو ئ ێى ه ەماوىباو 

 ێى ه ەل ۆژاهەر  ەربڕینیزمان و د ەمارهێىاوىب ەب ەهگىو ج ەجەوەگرجى 

مارلردن  ەوەيئ بەر ەجا ل  ێهەڵچىیىە،پ ەلینترۆهییەدائ یەو ماەئ

...هخذ  ەیضبىوكو ف ۆمپیىجەر م ەمارهێىاوىوب ەلىەلۆجیاج ەب

 یىگلیزي،ئ ەجایبەحىب ەیەه ێگاهەزماوى ب ێربىووىف ەب ێىیضدیانپ

و  ەبێذد یوزماوى دا ەصەر ل ڕاصخەوخۆي  یگەري مار  ەمەظئ

 .  ەماثالوازي د

زماوى مىردي  ەمارهێىاوىصروعتی ب ەبیىیند ەواهەظئ صەرەڕاي

 ەفراواوىب ۆر ز  ێضخادائ ەل ەچىهن ۆڕاوە،گ ڕابردوودا اڵوىصا ەچاو ل

 ەماردەهێىذرێً،لردن ب ەیىەهذيپ ۆ ب ەلىەلۆجیاج ێرەماوىئام

 ۆڕەج ڕێگەي ەل ەل ەيهىوصراواه ەهام ەو ل ەوێىەب

 یبەجمەهذییجا ڕەچاوي جار  ۆر ز  ەهىوصرێً،د ۆمەاڵیەجییەماهەوەم

( ێماجار )ه ەهذێه ێذ،هالر  ەلفىبێو ئ ڕێىىوشو  ینزماوى هىوص

 ۆ ( بhhh) یمايه ەهمىوه ۆ ب ەگرێخەوە،د ەمانوع ێگەيج

 ەكو  ییەمانزاوضخ ەرهەمەزاوضذ و ب ەروەها.  ، هێنەهینپ

 ەجەخضخىو ەصخەواژەيو د ەوع ەهذیًچ ەجەلىەلۆجیال ەعێوب

 ەر ص ەصخەواژاهەو د ەوع ەو ئ ێنذاجەمال ەمان،زماه ەرهەهگیهاو ف

 ەو ))ئ یمىرد ەزماوىب ەبارەثص یاهییەماهً،ب ەزماهەل ەیەلێوب

 ەراهبەریانب ەمىردیذاو ل ەنه یاهیاهەيب ییەزاوضخ ەو زاراو  ەوع

 ێخەر،راد ەر،جراوضضخ ەكو  ێىیىەوە،به ەماریانب ۆیانخ ەمى و  ییە،ه

 یاهیاهەب ەوع ەو ل ەعێوب ەروەها...هخذ(( . هیترل ڤۆڵذ، ێرا،مام

(ي زماوى ۆهەجیو)ف ازي ەهگضد یاصاماوى یگەري مار  ێر ژ  ەلەوهەد

 ...هذ( ێبلخ ەیارە،ج ەلەفىون،ج ەلەفسوێً،)ج ەكو  ییەوە،مىرد

 ێغنەوجىەماوىپ ەصایەیل یانژ  ۆهێتیچ ەمڕۆماهذائ لەڕۆژگاری 

 ەرچاوي ب ەرەوپێشچىووىو ب ۆڕاههاری گ ەلىەلۆجیاج ی بىار 

 ەبىوەه ەدەر ب یػزماه ۆڕاهە،گ ەو ئ ەقایبارج یيیىە،ب ەخۆوەب

زماوى  ەپغذ ب ۆرجار زمان ز  ێىەهذەیغذاه ەو ل ێنردهەوە،هى  ەخۆ ل

 ەيزاراو  ەرگرجنیو  ەواج ەبەصخێذ،د یهاویج یزماو یاخىد ەرەمی،د

و  ەگەیەهێذد ەلەمانزماه ەفەرهەهگی))صىود ب یهاوىج

باش  ینهاجىاه ێمەئ ەوە،ئ ەبەر ل ەماث،د ەوڵەمەهذيد

 ەيزاراو  ەچىهن ەلەیً،ه ەردەمص ەماوىو زاوضخ ەپێغنەوجًل

 ە((  ، بەوێ هال ەصذد ەلەماهذازماه ەل ەجاهەباب ەو ئ ۆ ب ێىیضذپ

 ەرباڵوەيب ێغاوەل ەو ئاصذ ئ ەن لەصخهىرجیماد ینەد یەمىواجا

و  ەردەمذازاوضتی ص ەمەالیەهەيه ێغنەوجنیپ ەلىەلۆجیاو ج

 ەهاپ ەگىهجاو هاچار  ب ەربڕینیو د ەزاراو  ۆزیىەوەيد ەل ێخىاهاییمانب

 ڕوون  ۆب ەوەمانئ ەمەظب ،ەماثد ەمانزاراواه ەو ئ ەبردن ب

 ەيو زاراو  ەوع ەلىەلۆجیاداج ەروپێشچىووىب ەصایەيل ەبێخەوەد

 ەرێمایەجییەمانو ه یهاهییەمانج ەزماه ۆربەيز  ێخەيئاو  ەرەمىد

 .ەبێذد
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 ێربىونو ف ڕۆشنبیری/ چىارەم

 ەوەو جال ەصەآلثد ەالیەنل یاهذاژ  ەرەوپێشچىووىب لەگەڵ

. ێذراوەپ یاجري ز  یەخیبا ێربىون،و ف ڕۆعيبیری  ەالیەوىب یذانگرهگ

( 1436) ەصاڵیل ەمەهییەمانو چاپ ەچاپخاه ەرلەوجنید ەدوایل

 ەل ەعێوب ەبىون ب ێربىونو ف ێىذهەوەخى  ەورد ەورد ەئەوروپادال

و  یغەصازی پ ەصەهذویعەگ ۆهاغیق ەپاعان ل ی،گغت ەمیخ

 ۆ ب ەدەیبانزاها و ئ ۆزدەیەمذاه ەدەي))ص ەزاوضذ ل ەردەمیص

 ۆمەآلیەجییەمانو م یاس یزاوضتی و ص یاردەو د یغەصازي پ ەێىاهداه

 ۆ ب ەروەها، ه ێ هى  ەيوع ەمارهێىاوىب ەر ب ەبرد ەهایانپ

و  ەدەبئ یهاوىج ەب یبەثجا ەمهیچ ەهەهذێوگىزارعخنردن ل

(( ، ەجازاه ەدروصخنراو  ەوع ەو ل ڕلردپ یىەماهیانهىوص ەصەفە،ف

دا زمان  ییو ملخىر ۆمەاڵیەحىم یىگەیژ  ۆڕاویگ ەگەڵل ەواجەل

 .ەپۆعێذد ێ هى  ەرگێهىب

 ۆهاغ،دوو ق ۆ ب ەبێذد ەظ، داب ڕۆعيبیریغەوە ەمایەيب مەعریفە

 ڕۆژهەآلث یایذاج ەل ۆن م ەصەردەمیل یخییەبر  یەلەم ۆهاغیق

 ەروەها،ه ە،بىو ۆی خ ەب یبەثجا ڕۆعيبیری و  ەعریفەم ەویخاو 

 ۆی خ ڕۆعيبیری و  ەعریفەم ەوىخاو  ێىەع ەهەمانب ڕۆژئاوایػ

 ەئاصدێهیل زاهیاری و  ەعریفەم ەعەلەداب ەهەردوول ەل ە،بىو

 ێ،هى  ەصەردەمیل یخییەبر  ەمدوو ۆهاغىق ە،بىو ەقبەصخىوداچ

 ۆزدەیەمەوەه ەدەیص ەدەصخپێهیل ڕادەیەكجا  ێژووەیػم ەمئ

 ۆ ب ەگەڕێخەوەد ڕیغەلەيو  ڕەگ ەگەرچیئ ەصخپێذەماث،د

 ەردەمی( و دواجر ص16-15 ەدەی)ص ێيضاوطر  ەردەمیص

و  ەعریفەم ەاو ەدو ب ۆهاغەق ەم(، ل17 ەدەی)ص ڕۆعىگەری 

 ێر ژ  ەوجەل یػ)زمان(  یهاوی،ج یاردەیەمید ەبىو ب ڕۆعيبیری 

 ەر ه ەچىهن ڕۆژئاواوە، ەالویگ ەالیەهەماوىفر  ێىاهەو داه یگەري مار 

 ۆربەجۆرەمانج ەزاوضخ ەبىاری ل ەجاز  ەرەصخەیەمىو ل یاردەد

 ینیو داجاع ەهاولێىانب ێىیضتیپ وەەزماه ەڕووی ل ێنرابً،ه ەرهەمب

 ێىاهەمانداه ەمذادوو ۆهاغىق ەل ەوەيئ بەخىلمی ە،بىو ەوع

 ەزماه ەپغذ ب ێىاهیانهاو ل ۆ ب ۆیەب ەرلەوجىون،د ەڕۆژئاواوەل

ەب ەصتراوە،ب ەجایبەحىب یىگلیزي و ئ ەگغتیب ەوروپییەمانئ  ەمل ۆی

 ەرچاویانب ۆڕاویگ ڕۆژئاواییەمان ۆمەڵگام ەدواوەب ۆهاغەق

 ەو ئ یضخەمیغذاب ەدەیص یەلەمی ەچارەمىو  ل ینیب ەخۆیاهەوەب

 ەزماوىل ەوردبىوهەوەب ڕۆژهەاڵث، ەالویگ ەیغدىەگ ۆڕاههارییاهەگ

 ەلەمانزماه یەلەم، یهاویج ەهگیج ەدوايدواب ەبیىین،د یمىرد

 ەگەڵ))زمان ل ەچىهن ەخۆیەوەبینی،و فراواوى ب ێراخ ەعەیەمىگ

 (( ێغذەلەوێذپ ڕۆژ  ەب ڕۆژ  ۆمەڵم ەرەوپێشچىووىب

 ەژماردەلرێ،گرهگ ه ەهۆماریگىب ڕۆعيبیری  ماریگەریی

 یاوازەمانج ەزماه ەهێىانل ەو زاراو  ەوع ەلەڕێیەوەل

زماوى  ەمىمىرجییەماوىو ل ەلێنل ەهۆیاهەوەو ب ڵىگۆڕدەلرێذئا

 ێذەوڵەمەهذپ ەرهەهگیص یو ف ڕدەلرێخەوەپ ێپ ەجەوایەحیه

دوو  ێىانه ەهێزی ب ڕۆعيبیری  ەهذیەیى ))پ ەواجەل ەلرێذ،د

 ەيوع ێنەآلوببىوىج ۆ ب ەجر  ۆیەمىه یاواز،زمان ج یللەحىم

 ەواج ەبێذ،د یەهەدووال  ەهذێنجار ه ەیىەهذییەپ ەمزماهان((  ، ئ

 ەهێىاهیانل ڕۆعيبیری  یگەری و مار  ەیىەهذیپ یاواز دوو زماوى ج

 ێگەیەمیپ ەویخاو  ەل ێوزماه ۆرجار ز  ەروەهاه ەبێذ،دروصذ د

 ینەد ێهیزماه ەصەر ل یگەری مار  ڕۆعيبیرییە ەعریفەوم ەهێزی ب

 ەصەر ب یىگلیزی ئ ڕۆعيبیریی یگەرییمار  ەهمىوهەيل ەجێذەهێڵذ،ب

 .ینەوەد ەماویزماه

 :بازرگانى ۆكاری/ هپێنجەم

 ەرەوپێشچىووىو ب ەوەلراه ۆ ب ەگرهگ ۆمارێهىبازرگاوى ه ڵىگۆڕيئا 

زمان   ێىەهذەعذاه ەمل یەلتردا، ەڕووی ب یاوازەمانج ۆمەڵگام

و  ۆن م ەيو زاراو  ەوع ەخغینیو ب ەرگرجًو  ەلردەيل ییە،ه ەدەر ب

 ەصەردەمەل ەر ه ی ئابىور  ڵىو جمىجى یبازرگاو ڵەي. جى ێ هى 

 ەڕۆژگاری و ل ەبىوەبىووى ه ەماهذاز یاواج ەجەوەه ەهێى ل ۆهەماهەوەم

 ەواي لردوو ەمەظئ ە،لىجن ەیغخىوەجەگ ەلەلرد ەمرۆیغمانئ

. ەماهەوەزماه ۆربەيهاو ز  ێخەبچ یاویب ەيو زاراو  ەوع ڕێگەیەوە ەمل

بسوط  یۆرۆ، ۆالر،د ۆوضەر،)صپ ەماوى))وع یذامىرد ەزماوىل

 ەڕێگەيو ل ێًهى  ەمىردیذال ینە،د ەيوع ەهذیً...(  چەن،جم

و  یمىرد یهاو زماو ەجەهاجىوه ییەوەبازرگاوى و ئابىور  ڵىگۆڕيئا

 ەل ەوەيل ەجگ ەمە((   ، ئەلردوو ەوڵەمەهذجر د ەرهەهگەلەیانف

 ەگەعخنردنل ۆرێنەج ۆیذاخ ەخىديل ینردنبازرگاه ڕۆصەيپ

صروعتی  ییە،ه ەعخنردنگ ەبىەڕەجذال ێیذاج ەبەصخەلەم ەرچىگ

 ەوع ەل ەچەعيێنەب ەعدیاریػو گ ەعذگ ڕۆصەيپ

 ۆ ب یەلتر هاو  ۆ ب ەوەیانگىاصدى ەگەري ئ ەلخىرەلەهاو ل یاوازەماوىج

 یارەد ێذ،ب ەردەوامب ییەبازرگاه ەو ئ ەر گ ەبێذ،دروصخذ

 ەوىخاو  ەل ەگىازرێخەوەد ەوەزماه ەو ل یاجر ز  یگەرییەلەمار 

 . ەلخىرییەل اڵدەصتیبا ەرهەهگىو ف یاس یص ەصەاڵحىد

 یاس یس ۆكاری/ هشەشەم

 ەو ئ ەماثواد  ەجەوەیەكه یاصییص ەصخییباآلد ەرەهجامىد زۆرجار 

 ەبێذ،ه یاجری ز  یگەري و مار  ێز ه ەلەیص یزماه ێگەییپ ەجەوەیەه

 ەل ەبێخەوەد ڕوون  ۆب ەوەمانمىرد، ئ ێژووی م ۆ ب ەگەڕاهەوەب

 ەربەخۆ ص یاصییص ەصەآلحیو د ەوارەق ەویمىرد خاو  ەجەوەيه

 ەراوێس پ ەل ۆرێوی جەلەیص زماه ەواي لردوو ەمەظئ ەبىوە،ه

 ۆرێوز  ەوەعذائ ەرەهجامىد ەل ەڵبگرێذ،ه ۆێذاخ ەجەكبىون ل

 ییەوەصاص ەصەآلحید ەبىووىه ەهۆی مىرد ب ەراویو هىص ەئەدیبل

 ەرهەمیب ەوەيئ ۆ ب ەنبب ینەد ەماویزماه ۆ ب ەهاهاچاربىون پ

(، ەماىل یەعار ) ەمىو  ەهەوە،بآلوبن ێپ ۆیاوىخ ەعریفیو م ینری ف

 ەنخاو  ەيزماه ەو ئ ینەوەد ەالیەمیث(...هخذ، لەرەماب ەلیم)ص

  ەصەآلجذارەماهەوەد ەزماهەل ەپێچەواهەوەب ییەه یاس یص ەصەآلحید

: )زماوى ەڵێذ( دۆمفێڵذ)بل ڕووەوە ەمل ەردەگرێذ،و  ەو زاراو  ەوع
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و  ەرەمیص ەزماوىل ەردەگرێذو  ەوع ەمیغەه ەمیو الو  ێردەصخەژ 

 ەنخاو  ئێضخاجا  ەمۆهەوەل ەر مىرد ه ەجەوەي(  ، هڵزا

 ەل ەبىوەه ەوجۆ ئ ەربەخۆي و ص ۆلمەج یاس یص ەصەآلجێهید

 ێزەزله ەراوێسي پ ەبێخەو، ه ەصخێذبى  ۆي خ ێیپ ەصەر ل ێذبخىاه

 ەصەاڵجەد ەو ل یچه ەوەيل ەجگ ەوەئ ێىدەوڵەجییەمان،ه ەرێمیه

 ەباردال ەوەهذەیانخضخىون ئ ەرپێیص یرایەجیاهەيو م ۆجێیخ

 یاس یص ەصەاڵحىد ەيماه ەب ەژ ێدر  ەیەیەكد ەهذچ ۆ ، ب ەبىوەه

 ەقۆهاغەل یزماوى مىرد ەواي لردوو ەمەظئ ەر ه ەن،بذ ۆیانخ

و  ەوع ەل ەعێوو، ب ەوێذبن ەر ب وىیاز  ێژوودام یاجیاماوىج

و  ێژیىەوەجى  ەب ێىیضتیپ ەمەظئ ەبذاث، ل ەدەصذل ەماوىزاراو 

 .یاجرەز  ەوەيصاغنرده

 ۆی ه ەبێخەد ەوە،جر  ێهىوآلج ەالیەنل ێووآلج یرلردوىداگ زۆرجار 

 ۆی خ ەيو زاراو  ەوع ەهذێو ه یغخىاوىداه ەر ص ەماربهاج ەوەيئ

 ەردووه یان یرلراوەلە،داگ ەزماوى وآلج ەرهەهگیف ێى ه ەبخاج

 ەهۆی ب ەواجە.    لەربگرن و  ەیەلترییەوەل ەوع ەجىاهًد ەلەزماه

  ێىیغیذاه ەل یملخىر ەریەلنەوجنیو ب ڵىگۆڕئا یرمارییەوەداگ

 ەجەوەيه یزماو ەهێىانل ەزمان و خىاصخنی وع یگەري مار 

 .ڕوودەداث یرلراوداگ ەجەوەيو زماوى ه یرلەر داگ

 یىگلضخانئ یاس یص ەصەآلحید ێژووی م ەل ەوەوردبىوه ەب 

 ێژوو م ەدرێژاییب ەجەوەیەه ەو ئ ەل ەبێخەوە،د ڕوون  ۆب ەوەمانئ

 ەجۆرێوب ە،فراوان بىو یاس یص ەصەآلحید ەنخاو  ەجەوەیەمیه

و  ەهاصرێىەوەد یرلەر داگ ەب ەمێژوودال یىگلیزەمانئ

 ۆرخ ەل ەهاصراو بىو یمبراجۆرییەجەئ ەو ئ ەب ەصەآلجەلەعیاند

 یىگلیزي زماوى ئ ەل ەواي لردوو ەمەظئ ەر ه ێذ،ئاوا هاب ێیذاج

 ەل ۆرێوز  ەل ەوجۆ ئ یگەری مار  ێزێهیجىاها و ه ەخاوەنب ێذبب

 ەصتن،بب یىگلیزي ئ ەزماویپغذ ب ەرز ب ێژەیەمیر  ەب یهانج یوآلجاو

..هخذ، ەمریهائ ەیەلگرجىوەماوىو وآلج یىذصخانه یوآلح ێىەيهاوع

 ەصتنپغذ ب ۆ ب ەلێبڕلێذانل ینەد یوآلجاو ەل ۆرێوز  ەروەهاه

زماوى  ەواي لردوو ەمەظئ یغەوە،مىرد ەهەجەوەيب ە،زماه ەو ب

: ەڵێذد یضخال لر  ڕووەوە ەمل یهاوی،ج ێهیزماه ەب ێذبب یىگلیزي ئ

 یىگلیزي زماوى ئ ەوي ز  ۆی گ یغخىاوىداه یەمىچىار  ینەي))هس 

 ێذو هاجىاهێزماه یچه یىگلیزیً،ئ ەزایعار  یان ەزاهً،د ەڕەواوىب

 ێغبڕلێیەيپ ەو ئ یىیػزماوى چ ەهاهەثبهاث، ج ەگەڵذال بڕلێیێل

 ەوەيئ ەبەر مىرد ل ەجەوەيه ەپێچەواهەعەوە((   ، بێىالرێذپ

 یرلراوە،داگ ینەوەد ەجەوەماوىه ەالیەنل ەلەيخال ەمیغەه

 ەو ئ ێڕیًبگ یذازماوى مىرد ەرهەهگیف ەب ێوچاو  ەگەر ئ ەربۆیەه

فارش و جىرك و  ەصەاڵجەماوىن دەالیەل ەل ینه ەمل ەوعاه

 .ەلەماهەوەهاو زماه ەجەهاجىه ەرەبەوەع

 

زمانى  ەل ەكارهاتىوەكانب ینگلیزییەئ ە/ وشەمدوو تەوەری

 :یداكىرد

 ەوجرێذد ێیپ ەمەوە،زماوى دوو ەالیەنل یاویب ەيوع بەمارهێىاوی

 ەمىو))ه ەگرێخەوە،د ێوزماه ەمىوه ۆصەیەپر  ەم(، ئەرگرجً)و 

 یاردەیەمید ەمەظئ ەردەگرن،و  ەیەلتر ل ەوع ەمانزماه

((  ێتیو هاوص ێنێتیو هس  ەیىەهذینردنپ ڵپا ەدرێخەو د ەواهییەزماه

 ەل یینه ەدەر ب ەمانو زماهەمى و ه ییەزمان داخراو ه ەواجە، ل

و  ەیىەهذینردنپ ۆمارەلەیه ەل ە،وع ەخغینیو ب ەرگرجًو 

 ێیەپ ەمب یاوازن،زماوى ج ەنخاو  ەل ەجەواهەنه ەو ئ یهاوصىىر

 یان ێوزماه ەخاڵەم ەعە،هاوب ییزماه یاردەیەمى))د ەرگرجًو 

 ێنەراوىپ ەقض ەمى جاو  ەرگرجًو  یاردەيد ەل ەدەربێذب ێىەزارێوع

 ینەد ێهىزماه ەگەڵل ەبێذه یانزماه بەریەلەوجنیو  ەیىەهذيپ

 ڕلردهەوەيپ ۆ زمان ب ێىەیەع ەم(( ، بینەداد ێهىزار  ێىەع یان

 .ەبەصخێذد ەرگرجًو  یاردەيد ەپغذ ب ێذاویضخییەماوىو پ ەلێنل

 یاییذاج ڕۆصەیەلە))پ ەرگرجًو  ێیىایە( پMario pei) یپ ماریۆ 

 ەل ڕێسماوى ێىەيو ع ەهگد یاخىودو گىزارعذ  ەزاراو  ێوزماه

((  ، ەمارهێىاهذاب ەل ەیگىهجێىێذو د ەڵذەمژێذه ینەداد ێهىزماه

 ەوەیپرلرده ۆ جر ب ەماویزماه ۆربەيز  ەمى و  یمىرد یزماو

 ەپێىاو ل ۆي،خ ەلەیزماه  ەلێنیو ل ەرهەهگیف ێذاویضخییەماویپ

 یاویب ەوعەيب یگىهجاو پغت ەيو زاراو  ەربڕیًد ۆزیىەوەيد

 ەيزماهاه ەو ل یەلێنە یىگلیزي ئ یزماو ێىەهذەیغذاه ەو ل ەصخىوە،ب

 ەچىهن ییەوە،هاو زماوى مىرد ەجەهاجىوه ەماوىوع ەل ەعێوب

 ۆ ب ە،گرهگ یىذوویز  ێهیۆمار ه ەرچاوەو ص یىگلیزي ئ ی))زماو

((  . یهاهذاج ەصەرجاصەری ل ەڵوخ یۆهەهامل ەهێىانل ەیىەهذیپ

 ێژیىەوەلەداجى  یەلەمی ەجەوەري ل ۆماراهەيه ەو ئ ڕۆعىایی ەبەرل

یزییەمانئ ەمارهاجىوەب ەوع ۆلێنیپ ەصەر،خضدى یغنمانج  ەل یىگل

 :ڕوو ەخەیىەد  یذازماوى مىرد

و  یاوازي ج ڕووي  ەل ەمارهاجىوەمانب یىگلیزییەئ ە/ وعیەلەم

 :ەڕبڕیىذاد ەل ێنچىونل

 ەیە،ه ۆی خ یبەجمەهذیجا ۆی خ ۆ ب ەجەوەیەکه ەر ه زماوی

 ەهێى ل یاردەیەد ەمئ ەهاهەثج ەهگضازییەوە،د ەڕووی ل ەجایبەحىب

 ۆیەب ەلرێذ،د ەدیب یغذازماه یەك یخىد ەماوىزار  ێىەع

 ینەوە،د ێهیهاو زماه ێخەد ێگاهەب ێهىزماه ەيوع ێوماج ەبیىیند

 ەلە: وعیەلەمذ، ەردەبڕێد ێىەیەع ەمب ەرگیراوەلەو  ەوع ەوەئ

.  ەهێنرێذد ەمار ب ۆي خ ەمى و  ەهگضازیذاد ەئاصتیل ۆڕاههاری گ ەبێب

 ەل ێذد ەصەرداب ۆڕاوىگ ەهگضازیذائاصتی د ەل ەلە: وعەمدوو

 یىگلیزییەئ ەوع ە،باص ەمئ ۆهگەیەوەص ەمل ەمارهێىادا،ماحى ب

 :ڕوو ەخەیىەد یذامىرد ەزماویل ەمارهاجىوەمانب

 (:ۆي خ ەمى )و  ەصهاري د ێب ەب ەمانوع ەربڕینی/ د١
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 ەهاجى ەبەردەمل ێذب ەربەصذب  ێذهاجىاه ەجەوایەحىه زماوى

 ەل ەوع ییەه ەجەوایەحىه ێهى))زماه ەواج یاوی،ب ەيوع ەوەيهاو 

ەب ەرهەگرێذ،و  ێوزماه ەنچ یان ێوزماه  ەرگرجًو  ڕێگاي ۆی

(( ، ەبىون و صازلردوى وع ەدایول ڕێگاماوى ەل یەلێنە

 ەگەڵل ەڵهى ب ییە،داخراو ه ێوزماه یچه ینەد ەواجایەمىب

و  ەهاجىو ەصەرداب ۆڕاههاری گ یػزماه ۆمەڵذام ەرەپێشچىووىب

 یزماو ەوەيلراه یاردەيد ێضخادائ ەصەردەمیل ەجایبەحىب ێذ،د

 ەهذەماویڕەه ەصایەیل ێىەو هى  ۆهاغێهیق ەجەچىو ەجەوایىه

 ەرز ب ەڵوخ یاجیاماویج ێژەو جى  ینچ ییئاگا ەجیهاهیبىوهەوەب

زماوى  ەپێنەراویقض ەل بەعێو ەلردوو یوا ەمەظئ ەجەوە،بىو

 ەو زاراو  ەو وع ەنبن یىگلیزی ئ یزماو ەمارهێىاویب ەل ڕوو  یمىرد

 ەماربهێنن،ب ەصخهاری د ەبێب ەربڕیىەوەد ڕووي  ەل یىگلیزییەمانئ

 ەماربهێنن،ب ڕەصەهەلە ەوع ۆپیم ڕەها یمچەه ەعێىەیەمیب  یان

 ەصەهەلەر  ەزماه ەل ڕاصخەخۆ  ەلەوع ەرگرجنیو  ێىازی ع ەچىهن

 ێىازەع ەمب ەلىەڵۆجیاج ەراهەمبىوویف ێػپ ەاڵمب ەردەگیرێ،و 

 یزماو ەل ەيوع ەوخۆ راصخ یمىرد یزماو ەمڕۆ،ئ ەيئاصاه

 ەرێمایەجییەماهەوەه ەزماه ەڕێیل ەڵهى ب ەرهەدەگرث،و  یىگلیزییەوەئ

 ەمانوع ەهگضازی د ەئاصتیل ۆڕاههاری گ ەربۆیەه ەریذەگرث،و 

 :ەبینرێىەوەد ەوەداخىار  ەیەيخغخ ەمل ەك. و ەبىو،دروصذ د

دەربڕینی وعە 

ئیىگلیزییەکان  

 بەکىردي

دەربڕینی وعە 

 ئیىگلیزییەکان بەئیىگلیزي 

(English transcription) 

 وعە ئیىگلیزییەکان

tiː/ جیم m/ team 

 ɡruːp/ Group/ گروپ

 tʃɑːns/ chance/ چاوط )عاوط(

 stɑːf/ Staff/ صخاف

 tæk.si/ Taxiˈ/ جەکس ی

siːˌ/ س ی دي ˈdiː / C.D 

 læp.tɒp/ Laptopˈ/ الپ جۆپ

iːˈ/ ئیمێڵ .meɪl/ Email 

 blɒk/ Block/ بلۆک

 feɪs.bʊk/ Facebookˈ/ فەیضبىک

 kɒp.i/ copyˈ/ کۆپى

fiːˈ/ فیذباک d.bæk/ Feedback 

 mɔːl/ Mall/ مۆڵ 

miːˈ/ میذیا .di.ə/ Media 

 bænd/ Band/ باهذ

 tʃæt/ chat/ چاث

 ɒfˈsaɪd/ offsideˌ/ ئۆفضایذ

 bæŋk/ bank/ باهک

 pɑːs.pɔːt/ passportˈ/ پاصپۆرث

 drɑː.mə/ Dramaˈ/ دراما

 wɜːk.ʃɒp/ workshopˈ/ وۆرکغۆپ

  

 : ەرگیراوو  ۆ ب یزماو ۆهۆلۆژیف ەپێیب ەمانوع ەربڕینید /٢

 ەمانوع ەچیل ەردەگرێذ،و  ینەد ەزماهێهیل ەوع ێوزماه زۆرجار 

 ەصەرداب ۆڕاههاری گ ەڵهى ب ێخەوە،هاگىاز  ڕاصخەوخۆ  ەعێىەیەمىب

 ەمەظ.   ئێذبضاز  ییەلەیذازماه یادەبىه ەگەڵل ەل ێىێذد

 ەلەدوو زماه یخىد ەهگضازییەماوىد یاصا یاوازی ج ۆ ب ۆرجار ز 

 ەوع ەهگضازی د یەوىال  ەصخهارینردوید یاردەيد ەگەڕێخەوە،د

زماوى  ەپێنەراویقض ەالیەنل ەرفراون ب ەعێىەیەمىب ەرگیراوەمانو 

 ەگەڵل یگىهجاهذو ەبەصتیم ەب ەواج ەهێنرێذ،د ەمار ب ییەوەمىرد

 ەوع ەهگەماوید ەل ەهذێوه یذازماوى مىرد ەهگضازی د یاصاماوی

 .ەگۆڕێًد ەرگیراوەمانو  یىگلیزیییەئ

 ەیە،ه ەيجاز  ێژوویەمیم یمىرد یزماو ڕێىىوس ی وەيەئ لەبەر 

 یو زماو ینهىوص یزماو ەهێىانل ەمتر ک یاوازییەمیج ەربۆیەه

یزیذا،ئ یزماو ەچاو ل ەلرێذ،د ەدیئاخاوجىذا ب  ەمەظئ یىگل

 ەك، و  یىگلیزییەمانئ ەوع ەهگید ەهذێوه ۆڕینیگ ۆ ب ۆمارێنەه

 :ەبینرێذد ەوەداخىار  ەیەیخغخ ەمل

دەربڕینی وعە 

ئیىگلیزییەکان بە 

 کىردي

دەربڕینی وعە ئیىگلیزییەکان 

 بەئیىگلیزي 

(English transcription) 

 وعە ئیىگلیزییەکان

 tel.ɪ.vɪʒ.ən/ Televisionˈ/ سیۆن ڤجەلە

 tel.ɪ.fəʊn/ Telephoneˈ/ جەلەفۆن 

 tʃɒk.lət/ chocolateˈ/ چکلێذ

 sem.ɪ.nɑːr/ seminarˈ/ صیمیىار

 kæf.əˈtɪə.ri.ə/ cafeteriaˌ/ کافتریا

 prəˈfes.ər/ Professor/ فضیۆرۆپر 

 baɪ.sɪ.kəl/ Bicycleˈ/ پاصکیل

 kɒl.ɑːʒ/ Collageˈ/ کۆلێج/کۆلێژ

 prəʊ.faɪl/ Profileˈ/ پڕۆفایل

 fəʊk.lɔːr/ Folkloreˈ/ فۆلکلۆر

 kɑːˈtuːn/ Cartoon/ کارجۆن 

 mɒd.ən/ modernˈ/ مۆدێرن 

 ter.ər/ Terrorˈ/ رۆ جیر

 kəmˈpjuː.tər/ Computer/ کۆمپیىجەر

 æk.tər/ Actorˈ/ ئەکخەر

 kənˈtrəʊl/ control/ کۆهتڕۆڵ

 reɪ.dɑːr/ Radarˈ/ ڕادار

 kɔːs/ Course/ کۆرس

 bʌdʒ.ɪt/ Budgetˈ/ بوجە
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 deɪ.tə/ Dataˈ/ داتا

 sɪs.təm/ Systemˈ/ سیستەم

 sɪn.ə.mə/ Cinemaˈ/ سینەما

 ʃæmˈpuː/ shampoo/ شامپۆ

 suː.pəˌmɑː.kɪt/ supermarket/ˈ سۆپەرمارکێت

 

 ەبەرامبەریاهذال ەل ەمارهاجىوەمان،ب یىگلیزییەئ ەوع /دووەم

 :ەیەه یمىرد ەيوع

و  یىگلیزي ئ ەيوع ەیاند ەیًبن یزماوى مىرد ەماعايج ئەگەر 

 ەمار ب یاوازەماهەوەج ێژەو جى  ینچ ەالیەنل ەل ەبیىینجر د یزماهاو

 ەزماهەماوىل ەگەلێووع ینزماوى هىوص ۆرجار . ))ز ەهێنرێًد

 ۆیذاخ ەڕەجییەلەيبى ەقەد ەلەل ەخىازێذد ینەوەد

 . ((ەیەه ێىەییانهاوع

 ەوەیػئ ەرەو ب ەو، بگر  یگەر مار  ێهىزماه ەب ەبىو یىگلیزي ئ زماوى

 ەرگرجنی))و  ۆرێوج ەب ەردەوام،ب ێىیضخییەمىپ ەب ێذبب ەچێذد

و  ۆمەاڵیەحیم ەباری ل ییەصروعخ ێىیضخییەمیپ ێگاهەب ەيزاراو 

 ەهمىوه ۆ (( ، بەڵذەقىڵێذه ەوەو زاوضخ ڕۆعيبیری و  ی ئابىور 

زماوى  ینیزاه ۆمپاهیامانمەل ەعێوب ەمڕۆماهذائ ەڕۆژگاري ل

 ەل ەجگ ەمەئ ەزراهذن،دام ەرجىم ەب ەلردوو یىگلیزییانئ

 ێربىون،ف ەهذيو هاو  ێىذهگەو خى  ەقىجابخاه ەهذیًچ ەوەيلرده

و  یىگلیزییەزماوى ئ ەب یایاهذاج ێىذنخى  ەمىردصخان ل ەهەرێمیل

 ەدەصتهێىاوىب ۆ ب اڵ با ێىذویخى  ەزرارەحىو  ەرجیم ەروەهاه

جىاهاي  ەبىووىه ەب ەیىەصخنراون پ ۆراو دلخ ەر ى ماصخڕواهامەماوب

و  ۆماراهەه ەمئ ەمىو. هیىگلیزیذائ یزماو ینیزاه ەل ێىەعاوەیىل

مىردصخان  ەرێمیه ەل ەواي لردوو ینەد  ڵىەرێهىپا ەهذچ

 ۆرێوج ەبهاث ب یادز   یىگلیزي زماي ئ ێربىووىف ەصەر خىاصذ ل

 ێىەوە،بنر  ەصخەبەم ەمئ ۆ ب ێربىونف ەزگايو د ەهذهاو  ەیاند

 ەبهاج ەدز  ەوع ەهذیًچ ەوەيئ ۆ ب  ەلردوو ۆظخ ێگاير  ەمەظئ

 یػ))زماه ەچىهن ەڵو،خ ڕۆژاهەيزماوى ئاخاوجنی  ێى زار و ه ەر ص

 ێشچىوویپ ەرەو ب ەدەمب ۆمەاڵیەجییەم یاردەیەمید ۆی خ ۆ ب

 ەو زاراو  ە((  . وعەبێذد ەیذاپ ۆمەاڵیەجییەوەم ەرهەمهێىاویب

 یزماوى ئاخاوجن ەهێى ل ەمارهێىاهیانب ڕۆژ  ایدو  ڕۆژ  یىگلیزییەمانئ

 ەوەداخىار  ەیەيخغخ ەمل ەكو  ەماث،د ەهەڵنغانل ڕوو  ەڵهیخ

 :ەبینرێىەوەد

 

 

 

 

 

 

دەربڕینی وشە 

ئینگلیزییەکان  بە 

 کىردي

واتاي وشە 

ئینگلیزییەکان لە 

زمانى کىردیدا

 وشە ئینگلیزییەکان

 Restaurant چێغخخاهە  ڕیضخۆراهذ

 Hotel میىاهخاهە هىجێل، ئىجێل

 Media دەزگای ڕاگەیاهذن  ميذًا

 Toilet رئاو، ئاودەصذصە جىالێذ

 Balance هاوصەهگی ، یەکە بااڵوط 

 Data ژمارەییزاهیاری  داجا

 Power هێز پاوەر

 File پەڕگە  فایل

 Code پەڕلە کۆد

 Positive باعە )ئەرێنی( پۆزەجیڤ

 Negative خراپە )هەرێنی( هێگەجیڤ

 Massage عێالن مەصاج

 Automatic ، خىدکارخۆکردەیى ئۆجۆماجیک

 Message هامە مەسج

 Game ًاري ، وازي  گەیم

 Original ڕەصەن ئۆرجیىاڵ

 Quality دڵىیایی جۆري کىالێتی

 Active چاالک ئاکخیڤ

 Account هەژمار ئەکاوهذ

 Double دوو ئەوەهذە دەبڵ

 Level ئاصذ لیڤڵ

 Local خۆجێیی  لۆکاڵ

 Memory بیرگە، یادگە میمۆري

 Record جۆمارکردن ریکۆرد

 

 

زماهىاش و  ەل ەمارهاجىوەمان،ب یىگلیزییەئ ەوع /سێیەم

 ەماریذەهێننمىرد ب ڕۆعيبیراوی

 یهاو زماو ەجەهاجىوه ەل یىگلیزییاهەيئ ەوع ەو ل بەعێو

نرێً،ب ییئاصا ەڵهیخ یئاخاوجن ەهاو ل ییەوە،مىرد  ەڵهى ب ەمارهاهێ

،  ەدیب، ئ ەرگێڕ بىاري زمان ، و  ێژەراوی)زماهىاش ، جى  ەالیەنل

و  ەلراون هاورد ەوە(ۆعيبیرەمانر  ەصایەجییە، ل ەر هىص

 ەگەڕێخەوە،د هۆمارێو ەهذچ ۆ ب یاردەیەظد ەم. ئەماردەهێنرێًب

 ەگىهجاو ل ەيزاراو  ەصخەبەرلردوىد ەڕووي ل ی: زماوى مىردەواهەل

 ۆربەيو ز  ییەه ەوڵەمەهذزماهذا د ێژیىەوەيجى  یاجیاماوىج ەبىار 

 ەبەصتن،د یاهییەمانب ەصەرچاوەپغذ ب ەلەمانزماه ێهۆڵەراویل

 ێر ژ  ەوجبىوهەزماوى مىردي ل ێژەراوىجى  ەڕابردوودال یچ ەگەر ئ

 ە))ل ەاڵمب ەرەبى،زماوى ع ەجایبەحىب ێهاهەوەزماوى دراوص یگەری مار 

 ەبیاهەعار  ەوع ەو ئ ەيماجذا ژمار  ێپەڕبىووىج ەگەڵل ێذاهى  ێژووي م
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صىىوردارجر  ەزماه ەمئ ەر ص ەل یگەرییانو مار  ەجەوەبىوه ەمتر ل

و  ۆمەڵم ەرەوەيص یىەماوىچ ەهذاماوىئ ەهاو ل ەجایبەحىب ەبىو

 ۆ ب ۆڕاوەگ ەلەئاراصخ ێضخادائ لە ەاڵم(( ،  بۆعيبیراهذار 

 ەمانزاراو  ۆربەي))ز  ەمەظ. ، بیىگلیزي زماوى ئ ەيوع ەمارهێىاویب

...هخذ، یغهیو پس  یصروعت یو زاوضت ەرووهساویو د ەفەلضەفەل

 ینەد ەواجایەمى((  ، بەبەردالراوەب یىدەوڵەجیانه ۆرلێهیم

 ەالویگ ەبەرهەمیل ێ هى  ەردەمیص ىەماوو وع ەزاراوەل ەعێوب

 ەزماویب ینەوە،د ەماویزماه ەصەر ب ەپاهذووەص ۆیانخ ەوروپیین،ئ

 ەيو زاراو  ەوع ەمارهێىاویب ینەوەد ەالیەمیل یغەوە،مىرد

 ەزماویل ەل ەگەڕیخەوەئ ەوەئ ۆ ب ەماهەوەزماهىاص ەالیەنل یىگلیزي ئ

ماري  ەل ێذهالر  ەدیب ۆلمەج ەرهەهگیف ەزگایەمىد یذامىرد

 ەوع ەو ئ ەرامبەر ب ێذب هىێی ەيزاراو  ەلردوىو ئاماد ینداجاع

 ێىەد ەرەصخاهەيل ێروئام ەو ئ یاخىد  ەئاراو  ێىەد ێیاهەيهى 

 ێري ئام ۆ ب ەو زاراو  ەوع ەبىووى))ه ەروەهاه ەڤەرەلەوە،د

 ەچاو مىرد ل ەاليل یغەصازییەپ ەوجىويدوال ۆي ه ەجاز  ێنراوي داه

 ۆربەجۆريبىاري ج ەل ەل یهانج ێغنەوجىوەماوىپ یللخەم

 ەهرخى ل یهانج ێهىزماه یچه ەهاد ەوجىون،لەر ص یغەصازیذاپ

 ۆ ب ەهذێجار ه ەماثوا ئ ەمەظ((   ئییەه یاجر جر ز  یلەجێهىزماوى م

 ەڕییل ەبەصذم ەپێهاویه ەروەهاو ه ەخىەر  ەل ەوەدوور خضدى ۆ خ

و  ەوع ەپغذ ب یاوازەمانج ەبىار  ۆراوىپضپ ییەماهەوەمىرد ەوع

 ەوع ەو ئ ڕواهیىەر بەگە: ئۆهمىهە. بەصتنبب یىگلیزییەمانئ ەزاراو 

 ەیەکىردي ه ەيوع ەبەرامبەریاهذال ەک ەوە،خىار  یىگلیزییاهەيئ

 :ێىەیەع ەمب

 

دەربڕینی وعە 

ئیىگلیزییەکان بە 

 کىردي

 وعە ئیىگلیزییەکان وعە کىردییەکان

 Method ڕێباز، عێىاز، ڕێگا میخۆد

بەڵگە هێىاهەوە،  ئارگىمێيذ

 بەڵگەصازي 

Argument 

 Category هاوپۆلەکان کاجەگۆري

 phrase گرێ  فرێس

 gender ڕەگەز جێىذەر

 Sociology کۆمەڵىاس ی صۆصێۆلۆجى

 Risk جرس ی ەم ريضو

 Abstract پىخخە ، کىرجە ئەبضتراکذ

 Metaphor خىازە ، خىاصتن میخافۆڕ

 De facto داکەوث دیفاکخۆ

 context دەوروبەر ، هاوکۆ کۆهدێکضذ

عێىازي دەربڕینی  ئەکضێيذ

 ئاخاوجً

Accent 

 Taboo قەدەغەکراو جابۆ

 Alternative جێگرەوە  ئەڵخەرهاجیڤ

 Economy ئابىری ئیکۆهۆمى

 consonant هەبسوێً کۆوضىەهذ

 Vowel بسوێً ڤاوڵ 

 Reform چاکضازي  ڕیفۆرم

 Search گەڕان ، پغکىین صێرچ

 dialogue گفخىگۆ دایەلۆگ

 Document بەڵگەهامە دۆکىمێيذ

 Encyclopedia زاهیاریىامە ئیيضکلۆپیذیا

 congress کۆبىوهەوەي گغتی کۆهگرە

 symposium گفخىگۆي هاوڕێیاهە صیمپۆزیۆم

 

 ییئاگا ەهۆی ب یىگلیزییەوەئ ەزماویل ەمانزاراو  ەرگرجنیو  دەلرێذ

و  ەموچ ێهاویپ یاجر ز  ەالیاهەوەب ەچىهن ێذ،ب ەماهەوەزماهىاص

 ەژمىوهذارەه ێهیزماه یىگلیزي ئ یزماو ەروەهاواجامان گرهگ بً، ه

 ەزۆرێول ەڵهى ب یزماوى مىرد ەل ەكه یارەدەیەد ەمئ  یهاهییە،و ج

 :ۆمارێوه ەهذچ ەبەر ل ەلرێذ،د ەدیب ینەعذاد ەزماهەماوىل

و  ڕۆعيبیري  یو زماو اڵیەبا ێهیزماه یىگلیزی ئ یزماو ەچىهن .١

خىاصذ  یهاهییەماهذاج ەزماه ەمىوه ەهێىل ەربۆیەه ە،زاوضخ

 ڕوو  ەلەظخىاصخ ەردەوامو ب ەیەه ەمارهێىاهیانب ەصەر ل

 ڕۆعيبیراویو  ەخىێىذەوارانل ەعێوب ەربۆیەه ەهەڵنغاهە،ل

 ەيو وع ەزاراو  ەمارهێىاویب ەصەر ل ەلەند ەزوومەهذیمىرد ئار 

 ەدیب یذامىرد یهیلالص ەئەدەبیل یاردەیەظد ەمئ یىگلیزي،ئ

و  ەرەبی)ع ەيوع ەعاعیراهمانل ەعێوب ۆن چ ەل ەلرێذد

 .ەماردەهێىاب ەقەماهیاند ەل یانو جىرمى(  یفارس 

 یاردەيد ەل یخییەبر  یادەڕەوینردهەظز  ەمئ ڵىەري پا ۆماروه .٢

 ۆدێل،م ۆجەب یىگلیزي ئ ەيوع ەمارهێىاوىب ەواج ێنەري،چاول

 ەمئ ێىەيهاوع ەگەڕێخەوەد یىگلیزي زماوى ئ ێگەيپ ۆ ب ەمەظئ

 اڵيبا ینیچ ەهێى ل ەرەوس یف ڕۆعيبیري  ەرزيب ێگەي))پ یاردەیەد

 ەبىو ب ییئاصا ەالیاهەوەب ۆیەب ێذەلرا،درمى پ ەیضەري ق یايرووص

   ((رووس ی یاحىج ەل ەنبن ەقض ەرەوس یف

 ۆي ب ەئاصاهتر  ۆر ز  ێىێذدابه ێ هى  ەيزاراو  ێوزماه ەوەيئ ەبري ل .٣

   .ەربگرێذو  ەوەجر  ێهىزماه ەل ەزاراو  ەل

 ڵىەري پا ەل ۆرێوج ێىەهذەداه ەمگرهگ ل ینەيد ڵیهىخا .٤

و  ەرەبیزماوى ع ڕەجنردهەوەي ەل ەل ێىهالیضخاهەیە،هاص

 یرلەري داگ ەجەوەیەمىزماوى ه ەكو  ەگەڵیذال ەڵنردنمام

 ەڵەلردوىمام ۆ ب ەوەیەكمارداه ەك))و  ەمەظئ ۆصەپێن،خ

بىو((   ەهێزجر مىردا ب ەگەڵل ەبعار  ڕگەزپەرصخاهەي یاصەحىص

زماهذا،  ەگەڵل یذیۆلۆژییەئا یاصییص ەڵەلردهێهىمام ەواج

 .ەلخىرییەل ەجێهىباب ەرعدێوه ەل ەر زمان ب ەل ەماجێنذال
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 ەبىون ل ێىیضتیپ ەل یخییەبر  ەرگرجًو  ۆ ب ەرەمىص ڵىەري پا .٥

   .ێ و هاوي هى  ێ هى  ەمهىچ ێ،هى  ەحىباب ۆ گىزارعذ ب ۆزیىەوەيد

 یاصییص ەصەاڵحید یمچەڕەهایه ەربەخۆبىوویص بەهۆی 

 ەرانهىوص ەورد ەورد ەلردوو یمىردصخان، وا ەرێمیه ەحىخهىم

 یزماو ەژمىوویه ەل ەوهەوەدوور بن یمىرد یزماو ێىەراویو ئاخ

و  ەوع ەرگرجنیو  ۆ ب ەزوو و ئار  ەیلم ەبەرامبەریغذا، ل ێدراوس 

 ەڵنەوەخ یان ێذ،ب یاصییەوەص ەصەاڵحید ەالیەنچ ل ە،زاراو 

 .یىگلیزی ئ یزماو ۆالیب ۆجەوەب ەهگپارص یاجر ز  ێذب

ـــام ــ ـ ــ ــجـ ــەنـ ئـ

 ەهجاماهەيئ ەمئ ەیغخیىەگ ێکۆڵیىەوەیەدال ەمئ لەکۆجایی

 :ەوەخىار 

 یزماو ەژمىوویه ێر ژ  ەوجۆجەل ەرچاو ب ەعێىەیەمیب یمىرد یزماو .١

 ێذب یبەجیذاجا ەبىاری و، چ ل یگغت ەبىاری چ ل یىگلیزییەوە،ئ

 .ییەوەمىرد یزماو ێى ه ۆجەهاج یىگلیزی ئ ۆری ز  ەگەلێکیزاراو  ەو وع

 یهاو زماو ۆ ب یىگلیزی ئ ەیوع ۆرەیز  ەژمار  ەمىوه ەمئ یهاجن .٢

 ەرهەهگىف ەوڵەمەهذلردوید یەیما ەبێخەد ەالیەکەوەل یمىرد

 ەصەر ل ەرێنیه یگەری مار  یغەوەجر  ەالیەکىل ی،مىرد یزماو

 ۆماویو ئاص ۆماڵیل ەعریفییم ۆمەڵگەیەمیم یادهاویبىه

 ەیئاراصخ ەل ەجایبەحیب ەبێذ،د یمىرد یزماو ەعەپێذاویگ

 یىگلیزییەئ یزماو یاجری ز  ێگیرلردویج ەرەو ب ەرمیو هاف ەرمیف

 .ییەماهذاگغخ ەبىارەل

 یىگلیزییەئ ەوع ەزوومەهذنکىرد ئار  ەئاخێىەراویل ەعێکب .٣

 ەریببڕن،د یانزار  ەصەر ل ەئاصاه ەک ەوەيئ ەکو   ەکارهاجىوەکانب

 ەمەظ(، ئەلەفسیۆن )ج ەکى و  ڕەصەهەکەي ەعێىازەب ەکه

 یىگلیزي ئ یزماو ێربىوویف ەصەر ل ەبێذد ەرێنیه یگەری کار 

 .ێىذهذاخى  ەپرۆصەيل

 یهاو زماو ەجەهاجىوه یىگلیزییەوەئ ەزماویل ەيوعاه ەو ل ەعێکب  .٤

 ەهاو ل ڕەصەن یکىرد ەيواجا وع ەمانه ۆ ب ەبىچیىەدال ی،کىرد

 ەاڵمب (،ۆرجیىاڵ)ئ ەکى و  ەیە،ه یبىوو یذاکىرد یزماو ەرهەهگیف

 ەواهەل ەکاردەهێنرێً،ب یىگلیزییەکانئ ەوع ۆکار ه ەبەرهەهذێل

 .رخضتنۆدەو خ ێکەری چاول ۆکاری،ه

 یاجیاکاوىج ەبىارەکىرد ل ڕۆعيبیراویزماهاصان و  ەل ەعێک. ب٥

هاو  ەهێيىەو د ەبەند یىگلیزی و زاراوي ئ ەوع ۆ ب ەهاپ ەعریفەدام

 ۆ خ ەمەبەصتی(، بیخۆد)م ەيزاراو  ەکى و  ی،زماوى کىرد

 ەو ئ یاهەيزاوضد ەمکییواجا و چ ەپێکاویه ەل ەوەدوورخضدى

 . ەوەهییەکاکىرد ەو زاراو  ەوع ەڕییل یارداهەد

ەراوێسەکانپ

(، 2009پ.ي. صالم هاوخۆظ، هەریمان عبذوڵاڵ ، ئیذریط عبذوڵاڵ )  1

 41مىردۆلۆجى، چاپی یەلەم، چاپخاهەي مىارە، هەولێر ، ال 
 13قىرئاوى پیرۆز، صىرەحى الحجراث ایە    1
 22قىرئاوى پیرۆز، صىرەحی الروم ، ایە    1

1
( بەراوردمارییەك لە هێىان زماوى مىردي و زماوى 2013د. مامل خًض بەصیر) 

 27عەرەبیذا، چاپى دووەم، چاپخاهەي هێڤى، هەولێر ال 
1

 Mohammad Abedltif Al Btoush (2014) English Loanwords in 

Colloquial Jordanian Arabic, p 110 
1

(  2009پ.ي. صالم هاوخۆظ، هەریمان عبذوڵاڵ ، ئیذریط عبذوڵاڵ )   

 70مىردۆلۆجى،  ال 
( لەداینبىووى وعە، چاپى دووەم، 2016پ.د. فاروق عىمەر صذیق )   1

 .53چاپخاهەي جاران، پەهجەرە، ى
(  زماهەواوی، چاپی صێیەم، چاپخاهەي خاجى 2011مدمذ معروف فخاح )   1

 65هاعم، هەولێر، ال  
(،  فەرهەهگى زمان و زاراوەصازي مىردي،چاپى 2017رۆژان هىري عبذواڵ )   1

 143یەلەم، خاهەي چاپ و باڵولردهەوەي چىارچرا، صلێماوى،  ال  
جري زماهەواوى، بەرگى یەلەم ،  (  چەهذ ئاصۆیەمى2004پ. وریا على امین، )   1

 169چاپخاهەي وەزارەحى پەروەردە، هەولێر،  ال 
 166هەمان  صەرچاوە ، ال    1
( مارابىووى زمان لەپەیىەهذییە 2009عیالن  عىصمان عبذولرەخمان )   1

 71مۆمەاڵیەجییەماهذا، چاپى یەلەم، چاپخاهەي  هاوصەر، هەولێر،ال 
( ملمالهێی زمان، هامەي ماصخەر، زاههۆی 2014ئازاد  عسیس صلێمان)   1

 .10صەآلخەدیً، مۆلێجی پەروەردە، هەولێر، ال 
  بەعێهى فراواوى )پەرجىومى پیرۆز( بەزماوى یۆهاوی مۆن هىوصراوەجەوە، زماوى

یۆهاوی مۆن یان )الجینی( صەرچاوەي زۆربەي زماهە   ئەورپییەماهە، بەزماوی 

 زیغەوە.ئیىگلی
 57( لەداینبىووى وعە، ال 2016پ.د. فاروق عىمەر صذیق )   1
 30( ملمالهێی زمان، ال 2014ئازاد عسیس صلێمان)   1
لىۆلۆجياي زاهياري ، گۆڤاري زاههۆي  جه، زمان و  2013دارا خمیذ مدمذ    1

ً ژ  راپه  112-111ى  ،  1ڕي
 28 ( ملمالهێی زمان ، ال2014ئازاد عسیس صلێمان )   1
1

( بىەما و پێنهاجەماوى  زاراوە لەزماوى 2012د. عەهاب عێخ  جەیب  جاهیر )   

 291مىردیذا، چاپخاهەي  لەماى، صلێماوى، ال 
1

(  فەرهەهگى زمان و زاراوەصازي مىردي، چاپى 2007رۆژان هىري عبذواڵ )   

 153یەلەم ، خاهەي چاپ و باڵولردهەوەي چىارچرا، صلێماوى ،ال  
1

، علم اللغت ، الطبعت الخاصعت ، مطبعت  2004ذالىاخذ الىافي ، علي عب  

 281النهضت ، مصر ، القاهرة ، ؼ 
1

لە  ، ڕۆڵى عێىەزارە مۆمەاڵیەجییەمان ٢١١٤ڕێژهە مەعروف خىصێن ،    

دەوڵەمەهذکردوى فەرهەهگى کىردیذا ، هامەي ماصخەر، زاهکۆي کۆیە، کۆلێژي 

 5ال  زمان.
  ٢٤٨، علم اللغت ،  ؼ  2004في ، علي عبذالىاخذ الىا   1
وعە خىاصتن  لە زماوى مىردیذا، هامەي 2009ئەهىەر خمیذ )صامار    1  )

 66ماصخەر، زاههۆي صەالخەدیً، مۆلێجى پەروەردە، ال 
1

 Azeez, R.A. and Awla, H.A. (2015) ‘A Survey on Loanwords 

from English to Kurdish’, International Journal of Kurdish 

Studies, 2(1) p14  
1

( بىەما و پێنهاجەماوى  زاراوە 2012د. عەهاب عێخ  جەیب  جاهیر )   

 294لەزماوى مىردیذا، ال 
1

   FATIHA HANANI(2009)  IMPACT OF ENGLISH ON YOUNG 

ARABS’ USE OF ARABIC IN THE UAE, ,p 16 
1

 Mohammad Abedltif Al Btoush (2014) English Loanwords in 

Colloquial Jordanian Arabic, , p4 (112)   
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1
، ظاهرة  2007د. لماى مدمذ جاه هللا و امبارك مدمذ عبذاملىال ،   

بيت في لغت الفىر همىرجا، دار الاقتراض بین اللغاث الالفاض العر 

 6جامعت افريقيا العامليت ، ؼ 
1

 Pei, Mario (1966): Glossary of Linguistics Termoinology , New 

York , p 30 
1

   Robins, R.H. (1964) General Linguistics: An Introductory 

Survey. Hong Kong: Longman. p323 
1

وردمارییەك لە هێىان زماوى مىردي و 2013مامل خضً بصیر)    ، بەرا )

 27زماوى عەرەبى، چاپی دووەم، چاپخاهە هێڤی، هەلێر، ى 
1

، علل الخغیر اللغىي ،  1993د. مصطفى زمي خضً الخىوي ،    

 55، جامعت الهىيذ ، ؼ  13خىلياث مليت ألاداب ، العذد  
1

 .280، علم اللغت ، ؼ  2004علي عبذالىاخذ الىافي ،    
1

 .43( وعە خىاصتن  لە زماوى مىردیذا، ى2009صهار ئەهىەر خمیذ )   
1

( بۆ  زمان،  چاپخاهەي عڤان، 2005پ.د. عیزەدیً مضخەفا ڕەصىل )   

 .9صلێماوى،   ال 
1

( مەهامە ، چاپى یەلەم، 2016پ.د. مدەمەدي  مەخىیى )    

 60چاپخاهەي ئەهذێغە، صلێماوى،  ال 
1

 281، علم اللغت ،  ؼ  2004علي عبذالىاخذ الىافي ،    
1

(  ئەو وعاهەي لە چاوگەوە  2008د. رفیق مدمذ عىاوى )   

 135وەردەگیرێً، چاپخاهەي خاوى، دهۆك،  
1

، ظاهرة  2007د. لماى مدمذ جاه هللا و امبارك مدمذ عبذاملىال ،    

 14ر همىرجا ،  ؼ الاقتراض بین اللغاث الالفاض العربيت في لغت الفى 
1

 6املصذر هفضت ،  ؼ    
1

 61( مەهامە  ال 2016پ.د. مدەمەدي  مەخىیى )   
1

، ظاهرة  2007د. لماى مدمذ جاه هللا و امبارك مدمذ عبذاملىال ،    

 6ربيت في لغت الفىر همىرجا ،  ؼ الاقتراض بین اللغاث الالفاض الع

سەرچاوەکان

 . قىرئاوی پیرۆز.١

 کىردیصەرچاوەي 

 یەکەم کخێب:

(  چەهذ ئاصۆیەمى جري زماهەواوى، بەرگى 2004پ. وریا على امین، ). ٢

 .یەلەم ، چاپخاهەي وەزارەحى پەروەردە، هەولێر

( بەراوردمارییەك لە هێىان زماوى مىردي 2013. د. مامل خضً بەصیر)٣

 و زماوى عەرەبیذا، چاپى دووەم، چاپخاهەي هێڤى، هەولێر.

( مەهامە ، چاپى یەلەم، چاپخاهەي 2016ي  مەخىیى ). پ.د. مدەمەد٤

 ئەهذێغە، صلێماوى.

(  زماهەواوی، چاپی صێیەم، 2011مدمذ معروف فخاح )   . پ.٥

 .چاپخاهەي خاجى هاعم، هەولێر

(، 2009پ.ي. صالم هاوخۆظ، هەریمان عبذوڵاڵ ، ئیذریط عبذوڵاڵ )   . ٦

 ێرمىردۆلۆجى، چاپی یەلەم، چاپخاهەي مىارە، هەول

ً مضخەفا ڕەصىل )   .٧ (،  بۆ زمان ،  چاپخاهەي 2005پ.د. عیزەدی

 .عڤان، صلێماوى

( ،  لەداینبىووى وعە ، چاپى 2016. پ.د. فاروق عىمەر صذیق )٨

 .دووەم، چاپخاهەي جاران، پەهجەرە

(  ئەو وعاهەي لە چاوگەوە  2008.د. رفیق مدمذ عىاوى ) .٩

   .وەردەگیرێً، چاپخاهەي خاوى، دهۆك

(،  فەرهەهگى زمان و زاراوەصازي 2017رۆژان هىري عبذواڵ ) .١١

 .مىردي،چاپى یەلەم، خاهەي چاپ و باڵولردهەوەي چىارچرا، صلێماوى

ڵى عێىەزارە  ٢١١٤.    ڕێژهە مەعروف خىصێن ، 11 ، ڕۆ

مۆمەاڵیەجییەمان لە دەوڵەمەهذکردوى فەرهەهگى کىردیذا، هامەي 

 زمان.ماصخەر، زاهکۆي کۆیە، کۆلێژي 

( بىەما و پێنهاجەماوى  زاراوە 2012. د. عەهاب عێخ  جەیب  جاهیر )12

  .لەزماوى مىردیذا، چاپخاهەي  لەماى، صلێماوى

( مارابىووى زمان 2009. عیالن  عىصمان عبذولرەخمان )13

لەپەیىەهذییە مۆمەاڵیەجییەماهذا، چاپى یەلەم، چاپخاهەي  هاوصەر، 

   هەولێر.

 :ئەکادیمىدووەم/ نامەي 

( ملمالهێی زمان، هامەي ماصخەر، زاههۆی 2014. ئازاد  عسیس صلێمان)١
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